
Eftirfarandi tafla sýnir matsþætti skólans skólaársins 2018-2019.  

  

Matsþáttur/ 

Viðfangsefni 

Markmið Viðmið Gagnaöflun Tímarammi Ábyrgðaraðilar 

 

Kennslumat: Viðhorf 

nemenda til kennslu 

og náms. 

Nemendur eru virkir og 

sýna áhuga á skólastarfi 

 

Fjölbreyttir kennsluhættir 

 

Jákvæð viðhorf einkenna 

skólastarfið 

Spurningalistinn hefur svarmöguleika á bilinu 1,00-5,00 (5 mjög 

sammála) þar sem styrkleikabil er 4,20-5,00, starfshæft bil 3,70-

4,19 og aðgerðabil 1-3,69. 

Mælikvarði: Meðaltal svara um viðhorf nemanda til eigin árangurs 

Mælikvarði: Meðaltal svara um kennsluhætti. 

Mælikvarði: Meðaltal svara um viðmót og viðhorf kennara og líðan 

í kennslustofu. 

 

Viðmiðið er að svör mælist á styrkleikabili, 4,20-5,00. 

Kennslumat 

 

Tilviljanakennd röðun 

- Þeir nemendur svara 

sem heyra þar undir 

 

 

Alltaf í 

síðustu viku 

annar – 

nóvember 

2018 og apríl 

2019 

Skólastjórnendur 

 

Lok-hópur: Viðhorf 

útskriftarnemenda til 

menntunar, aðstöðu til 

náms, félagslíf, veru 

þeirra í skólanum og 

framtíðaráform 

könnuð 

Jákvæð sjálfsmynd og góð 

líðan nemenda 

 

Jákvæð viðhorf til 

menntunar 

 

Ánægja nemenda með 

aðstöðu skólans 

 

Öflugt félagslíf 

Mælikvarði: Meðaltal svara um líðan nemenda í skólanum og 

sjálfsmynd. 

 

Mælikvarði: Meðaltal svara um viðhorf nemenda til menntunar. 

 

 

Mælikvarði: Meðaltal svara um ánægju nemenda með aðstöðu 

skólans. 

 

Mælikvarði: Meðaltal svara um ánægju nemenda og þátttöku í 

félagslífi skólans. 

 

Viðmiðið er að svör mælist á styrkleikabili, 4,20-5,00. 

Viðhorfs- 

könnun meðal 

útskriftarnema 

Í lok hverrar 

annar - 

nóvember 

2018 og apríl 

2019 

Aðstoðarskóla- 

meistari, 

sjálfsmatsnefnd 

Nýnemar 

Viðhorf til menntunar, 

aðstaða til náms, 

félagslíf, líðan í 

skólanum og 

Jákvæð sjálfsmynd og góð 

líðan nemenda 

 

Jákvæð viðhorf til 

menntunar 

Mælikvarði: Meðaltal svara um líðan nemenda í skólanum og 

sjálfsmynd. 

 

Mælikvarði: Meðaltal svara um viðhorf nemenda til menntunar. 

 

Viðhorfskönnun - 

nemendur á 1. ári 

Vor 2019 Aðstoðarskólameistari

sjálfsmatsnefnd 



skuldbinding  

Ánægja nemenda með 

aðstöðu skólans 

 

Öflugt félagslíf 

 

Mælikvarði: Meðaltal svara um ánægju nemenda með aðstöðu 

skólans. 

Mælikvarði: Meðaltal svara um ánægju nemenda og þátttöku í 

félagslífi skólans. 

Viðmiðið er að svör mælist á styrkleikabili, 4,20-5,00. 

 

Hlýtt á nemendur og 

starfsfólk - viðhorf til 

skólastarfsins 

Hvernig andrúmsloft 

viljum við hafa í skólanum 

okkar? Símamál og 

mætingar? 

Umræðuhópar á Flensborgardegi um skólareglur almennt og 

skólabrag. 

Helstu niðurstöður 

 

Nemendur og 

starfsfólk 

Haust 2018 Skólameistari, 

aðstoðar- 
skólameistari, stjórn 

nemendafélagsins 

Hvað finnst þér? Hlýtt 

á 

grunnskólanemendur - 

viðhorf til skólans 

kannað 

Hvernig kemur 

Flensborgarskólinn fyrir? 

Er kynningin góð? Helstu 

áhugasvið (skóli/brautir) 

grunnskólanemenda 

Mælikvarði: Meðaltal svara um áhugasvið grunnskólanemenda 

 

Mælikvarði: Meðaltal svara um viðhorf nemenda til kynningar á 

skólanum 

 

Mælikvarði: Meðaltal svara um viðhorf nemenda til 

Flensborgarskólans 

 

Grunnskólanemendur Vor 2019 Aðstoðarskóla-

meistari, 

sjálfsmatsnefnd 

Ytra mat Til að auka vægi 

sjálfsmats 

 

 

Gera stöðu skólans 

sterkari 

Umræðuhópar, starfsfólk, kennarar og nemendur fjalla um, meta 

og gefa eftirfarandi þáttum einkunn: 

1. stjórnun og skipulag 

2. kennsla og námsframboð 

3. samskipti og líðan 

4. húsnæði og aðbúnaður 

5. Lykilárangur 

Mælikvarði: Meðaltal svara um stöðu skólans 

Fulltrúar allra 

hagsmunaaðila 

skólans 

Haust 2018 Mannauðsstjóri, 

skólastjórnendur, 

sjálfsmatsnefnd 

Kynbundinn árangur í 

námi 

Að fylgst verði betur með 

námsárangri kynjanna 

  

 

Að námsárangur beggja 

Tölur rýndar.  

Fundur með nágrannaskólum - samanburður á tölum og 

þjónustu/viðbrögðum. 

 

Allir nemendur 

 

Vor 2018 - 

febrúar 

Aðstoðaskólameistari, 

sjálfsmatsnefnd 



kynja batni 

 

 

Brottfall nemenda - 

skimun 

Að minnka brottfall 

nemenda 

Að brottfall nemenda verði minna en….x% Nýnemar  

Brottfalls-  skimun 

Á hverri 

haustönn 

Skólameistari, 

námsráðgjafar 

Skýrslur deilda 

Nýjungar, samstarf, 

námsárangur og fleira 

Góð samvinna og 

upplýsingamiðlun meðal 

starfsfólks 

 

Fjölbreyttir kennsluhættir 

 

Fagleg vinnubrögð allra 

starfsmanna 

Mælikvarði: Meðaltal svara við samvinnu og upplýsingamiðlun 

innan deilda og milli deildar. 

 

 

Mælikvarði: Meðaltal svara um fjölbreytni innan deildar. 

 

 

Mælikvarði: Meðaltal svara um fagleg vinnubrögð innan deildar. 

 

Í samráði við kennara Skilað í lok 

skólaárs 

Skólameistari, 

aðstoðarskólameistari

,  

 


